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ESPAÇO DE RESULTADOS 
 

 

1. Numa caixa estão 10 bolas numeradas de zero a nove. Realiza-se 

uma experiência que consiste na extracção de uma bola da caixa, 

anota-se o número e volta-se a colocar a bola na caixa (extracção 

com reposição).  

 

a) Identifica todos os resultados possíveis (espaço de resultados ou espaço 

amostral)  

b) Identifica os acontecimentos associados à extracção:  

i. A: de um número par;  

ii. B: de um número maior do que 8;  

iii. C: de um número negativo;  

iv. D: do número 12;  

v. E: de um número primo; 

vi. F: de um número par e primo; 

vii. G: de um número menor que 4. 

 

c) Classifica os acontecimentos anteriores em elementares, não elementares, certos, 

impossíveis, possíveis mas não certos.  
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Acontecimento é um resultado ou um conjunto de resultados do espaço de resultados.  
 

Quando os acontecimentos são constituídos por um único resultado, dizem-se acontecimentos 

elementares. 

 

2. Numa prateleira estão 4 livros de português, 5 livros de matemática e 1 livro de 

biologia. Tendo em conta a situação dá exemplo de:  

a) Um acontecimento certo;  

b) Um acontecimento impossível;  

c) Um acontecimento pouco provável;  
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3. Numa caixa colocam-se os seguintes cartões, de igual forma e textura:  

 

 

 

Em cada uma das situações que se seguem, retira-se ao acaso, um cartão da caixa. 
  

a) Completa com as seguintes expressões:  

tão provável como                 mais provável que              menos provável que  
 

o Sair uma letra A é _________________________________ sair uma letra M;  

o Sair uma letra T é _________________________________ sair letra M;  

o Sair uma letra E é _________________________________ sair letra M.  

b) Assinala com Verdadeiro (V) ou Falso (F):  

 

o Sair uma letra M é um acontecimento possível; ________________ 

o Sair uma letra é um acontecimento certo; ____________________  

o Sair uma letra F é um acontecimento pouco provável mas não é impossível; ____ 

o Sair uma letra C é um acontecimento impossível. __________________ 

 

4. Imagina que vais extrair aleatoriamente 2 berlindes de um saco com 3 berlindes, em 

que, 1 é vermelho e os outros são azuis.  
 

a) Se a extracção for feita repondo os berlindes no saco, que espaço de resultados 

se associa a esta experiência?  

 

b) Se a extracção for feita sem reposição dos berlindes no saco, que espaço de 

resultados se associa à experiência?  

 

 

5. De uma caixa com vinte 20 bolas brancas e duas bolas pretas, retiraram-se, sem 

olhar, duas bolas.  

a) De que cor são as duas bolas?  

b) Qual é o número mínimo de bolas que preciso de retirar para garantir 

que duas são da mesma cor?  

c) Qual o número mínimo de bolas que preciso de retirar para garantir que 

duas são pretas? 


